
VERKOCHT

REF. LFCB673

1.950.000 € Landhuis - Verkocht
Excellent 9 Slaapkamer Landhuis te koop in Baix Emporda, Girona
Spanje »  Girona »  Baix Emporda »  17116

9
Slaapkamers  

8
Badkamers  

986m²
Plattegrond  

520.000m²
Perceeloppervlakte

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.co.nl Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Spanje
Contact ons over deze woning

https://www.lucasfox.com
mailto:girona@lucasfox.com
https://www.lucasfox.co.nl


OMSCHRIJVING

Prachtig gerestaureerd landhuis Idyllische landelijke
omgeving | Hoofdgebouw en personeelshuis met 2
slaapkamers | Zwembad | Padelbaan | Bijgebouwen |
52ha privé en - alles omheind | Goede toegang tot Girona

Dit prachtige landhuis in Girona is te koop en ligt verscholen tussen de heuvels van
het natuurpark Gavarres , in een natuurlijke omgeving en omringd door bossen. De
accommodatie is het summum van vrede en rust.

Deze prachtig gerestaureerde landhuis masia ligt op 52 hectare eigen grond en biedt
de perfecte vakantie voor een koper op zoek naar ontsnapping naar het land. De
toegang is via een landweg van 1 km door een prachtig bos. Zodra u bij het pand
aankomt, biedt het alles wat men zich maar kan wensen en is het perfect uitgerust
om het hele jaar door te wonen of als een luxe tweede huis.

De restauratie van de oude boerderij was minutieus en grondig, met alleen de
originele en mooiste materialen die werden gebruikt - van de houten balken tot de
handgemaakte tegels. De originele Catalaanse gewelven en bogen zijn allemaal
bewaard gebleven en sluiten aan bij deze eeuwenoude masia.

Het huis heeft zeven slaapkamers, elk met een slaapkamer met eigen badkamer. De
slaapkamer heeft een eigen salon en een jacuzzi. Er zijn twee ruime woonkamers, een
snookerkamer, een keuken met ontbijttafel en een eetkamer, ideale ruimtes voor
weelderige vermakelijkheden.

Buiten is er een groot 20 x10 zoutwaterzwembad en kleedkamers. Er is ook een
paddle-tennisbaan, een moestuin, verschillende bronnen en een back-up-gasolie-
generator, zodat het huis nooit van nutsvoorzieningen wordt afgesloten. Langs twee
zijden van het pand is een groot overdekt terras met speciaal gebouwde BBQ en
prachtige eet- en loungeruimtes in de buitenlucht - ideaal om te genieten van het
prachtige uitzicht op het platteland.

De uitzichten over het landschap zijn inderdaad adembenemend en terwijl u zich
verschuilt in het midden van het platteland, zijn de stad Girona  en de internationale
luchthaven met de auto in minder dan 20 minuten te bereiken, net als de
dichtstbijzijnde stranden van de Costa Brava .

lucasfox.co.nl/go/lfcb673

Zwembad, Tuin, Terras, Parkeerplaats
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Belangrijke informatie met betrekking tot onroerend goed aangeboden door Lucas Fox. De gegevens van al het vastgoed maken geen deel uit van een offerte noch van een
contract. Er moet niet van verbale of schriftelijke mededelingen uitgegaan worden die Lucas Fox doet over de woning, de conditie of de waarde ervan. Noch Lucas Fox, noch een
andere geassocieerde agent heeft het recht om uitspraken te doen over het vastgoed en alle gegeven informatie is geheel zonder verantwoordelijkheid van de agenten, de
verkoper(s) of de verhuurder(s). Wij adviseren alle kopers voorafgaande de ondertekening van een document met betrekking tot de woning contact opnemen met een
onafhankelijke advocaat en indien een onderzoek doet naar de staat en de afmetingen van de woning. De gegeven locatie, opmetingen en afstanden zijn slechts ter oriëntatie
en moeten worden gecontroleerd door de koper.
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